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Bijlage:          Overzicht gedoogsituaties afdeling VEH eerste half jaar 2013 
 
Lijst van gedoogsituaties 
 

Nr Wetgeving  Overtreder Omschrijving Eindsituatie  

1 Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht  

Waterschap Vallei 
en Veluwe, 
Neonweg 30 te 
Amersfoort 

De geluidsnormen van 
de 
omgevingsvergunning 
worden overtreden.  

Verplaatsing van de 
woonboten  

2 Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht  

Prorail BV Het indienen van een 
onderzoeksrapportage 
inclusief een plan van 
aanpak en het tijdelijk 
verwijderen van een 
bestaand 
geluidsscherm 

Wijziging van de 
omgevings- 
vergunning 

3 Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 

Roline BV Opslaan van velgen 
buiten de bedrijfshal 
opslaan is een 
overtreding van de 
vergunning 

Onderzoek naar de 
kwaliteit van het 
regenwater 

4 Waterwet VtsPN (Politie 
Nederland)   

Gedoogbeschikking 
d.d. 6 december 2010 
vooruitlopend  
op de verlening van de 
vergunning 

De 
gedoogbeschikking  
vervalt bij 
inwerkingtreding 
van de  vergunning; 
de vergunning zal 
in de loop van 2013 
worden verleend; 

5 Landschaps-
verordening 

Verschillende 
woonboten  

Overtreding van art. 15, 
tweede lid, van de LSV 

Geen woonboten 
op de aangewezen 
plaatsen 

6 Landschaps-
verordening 

Hoogheemraad- 
schap De Stichtse 
Rijnlanden 

Overtredingen van art. 
9 van de LSV 

Verleende 
ontheffingen 
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Toelichting    
Hierna volgt een korte toelichting op de huidige gedooglijst handhavingssituaties in het 
eerste half jaar van 2013.  
 

1. Waterschap Vallei en Veluwe 
Op 3 juni 2013 is een gedoogbesluit afgegeven aan Waterschap Vallei en Veluwe. Het 
waterschap overschrijdt de geluidsnormen van de omgevingsvergunning voor het in werking 
hebben van een zandfilter van de nabehandelingsinstallatie. Deze vergunning voorziet in een 
dubbele set geluidsnormen: één lagere set geluidsnormen voor de aanwezigheid van 
woonboten en één hogere set geluidsnormen voor de afwezigheid van woonboten. Reden 
van deze twee sets geluidsnormen is dat er bij het verstrekken van de vergunning uitzicht 
was op verplaatsing van de woonboten. Toch kunnen de voor deze situatie geldende lagere 
geluidsnomen niet gehaald worden. Op 6 maart 2013 is echter duidelijk geworden dat de 
verplaatsing van de in de nabijheid liggende woonboten mogelijk is. Het waterschap kan wel 
voldoen aan de hogere set geluidsnormen. De naleving van deze lagere geluidsnormen zou 
investeringen nodig maken die gezien het concrete uitzicht op de verplaatsing van de 
woonboten niet meer verdedigbaar zijn. Het gedoogbesluit loopt dan ook tot en met 31 
december 2013.  
 

2. Prorail BV 
Op het goederenspoorwegemplacement van Prorail B.V. gelegen aan het Stationsplein 1 te 
te Amersfoort is sprake van een overtreding van de Wabo. Prorail BV overtreedt het 
vergunningvoorschrift waarin is bepaald dat een onderzoeksrapportage inclusief een plan 
van aanpak met mogelijk te nemen maatregelen opgesteld en bij de provincie Utrecht 
ingediend moet worden. Daarmee moet zowel het individueel risico als ook het groepsrisico 
verminderd worden, zodat de gemeente Amersfoort de beoogde ontwikkeling van 
woningbouw ter hand kan nemen op de locatie van de zogenaamde Wagenwerkplaats 
grenzend aan het rangeerterrein. Prorail B.V. heeft echter aangegeven dat een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Amersfoort zal worden ingediend, die ziet 
op een kleiner risicocontour dan diegene die in de huidige omgevingsvergunning vergund is. 
Hierdoor zal de ontwikkeling van woningbouw aldaar alsnog mogelijk worden en wordt het 
geschonden voorschrift overbodig. Dit is de reden dat wij de overtreding van dit voorschrift 
gedogen en op 31 mei 2013 een gedoogbesluit hebben genomen. Aan het besluit zijn 
voorwaarden verbonden.  
 
Inzake het tracébesluit "Vrije Spoorkruising Amersfoort-West" van 20 december 2010 is 
Prorail bezig een dive under aan te leggen voor het binnenkomende spoor uit Amsterdam 
richting Amersfoort. Deze dive under zal worden gerealiseerd ter hoogte van de Barchman 
Wuijtierslaan te Amersfoort. Hierdoor kan de frequentie van het traject Amsterdam-
Amersfoort omhoog. Deze dive under zal worden gerealiseerd ter hoogte van de Barchman 
Wuijtierslaan te Amersfoort. Om deze dive under aan te kunnen leggen is een stuk van het 
bestaande geluidsscherm gelegen achter de Barchman Wuijtierslaan 1 tot en met 37 tijdelijk 
verwijderd. Achter het geluidsscherm is een damwand geslagen. Bij de sloop van het 
geluidsscherm ontstond destijds een overschrijding van de geluidsnormen voor een periode 
van ca. 25 dagen. Voor deze tijdelijke overschrijding hebben wij een gedoogbeschikking 
verstrekt tot 31 oktober 2013.  

 

3. Roline BV 

Bij dit bedrijf worden velgen buiten de bedrijfshal opgeslagen. In het onderhavige geval is 

sprake van bijzondere omstandigheden. Deze zien wij in het mogelijk maken van een 

onderzoek welke uitsluitsel moet geven over de eventuele concentraties van stoffen die van 

de buiten opgeslagen velgen in het afgevoerde hemelwater afkomstig zijn. Op 28 mei 2013 
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is dan ook een gedoogbesluit afgegeven, de activiteit mag plaatsvinden tot uiterlijk 30 

november 2013.  

 

 
4. Politie Nederland 

Op 9 december 2010 is een gedoogbeschikking verleend aan Politie Nederland voor een 
installatie waarmee wordt vooruitgelopen op de verlening van de vereiste vergunning. Deze 
vergunning is aangevraagd. De aanvraag is inmiddels weer gewijzigd en mede omdat het 
een complexe aanvraag betreft en er een uitgebreide zienswijzen op de concept-aanvraag is 
ingediend, neemt de afwikkeling van de aanvraag relatief veel tijd in beslag. De verwachting 
is dat in 2013 op de aanvraag beschikt zal kunnen worden. Tot die tijd blijft de 
gedoogbeschikking in stand en is dat de beschikking waarop de monobron ‘draait’.  Aan 
deze beschikking zijn voorwaarden verbonden, die identiek zijn aan de eisen die als 
voorschrift aan de vergunning zullen worden verbonden. Daardoor ondervindt het 
grondwater van de betreffende installatie, ondanks het ontbreken van een vergunning geen 
effecten die niet acceptabel zijn.         
 

5. Woonboten 
Op grond van de landschapsverordening 2011 wordt een uitsterfconstructie toegepast op 
woonschepen. Dit houdt in dat woonschepen niet meer overgedragen of vervangen mogen 
worden. De locaties waar deze regeling op ziet, betreffen voor het overgrote deel knelpunten 
waar geen alternatieve ligplaatsen beschikbaar zijn, maar die niet bestemd zijn in een 
bestemmingsplan. Op dit moment gaat het om 19 woonboten.  
 

6. Weilanddepot Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Het hoogheemraadschap heeft weilanddepots op verschillende locaties aangeleged. De 
weilanddepots zijn aangelegd ten behoeve van opslag en rijping van baggerspecie. Doordat 
de hiervoor op grond van de Landschapsverordening verieste ontheffing niet is verleend, 
wordt artikel 9 van de LSV overtreden. Op 1 mei 2013 is voor deze locatie een gedoogbesluit 
verleend. Aan het gedoogbesluit zijn voorwaarden verbonden. Op 17 april 2013 hebben wij 
een aanvraag voor de verschillende ontheffingen ontvangen. Binnenkort zal op deze 
aanvragen beschikt worden.  
 
Veranderingen ten opzichte van de vorige lijst 
Patrimonium 
In de vorige rapportage was aangegeven dat de monobron van Patrimonium, welk gebruik 
wordt als koude/warmte-opslag, werd gedoogd. De monobron was niet toegestaan omdat 
deze simpelweg een te grote capaciteit had terwijl het is gelegen in een 50-jaarszone. Deze 
pomp is inmiddels vervangen door een pomp met een maximale capaciteit van 10 m3 
waardoor de overtreding ongedaan is gemaakt.  
 
BAM Veenendaal 
In de vorige rapportage was aangegeven dat ook de monobron van BAM Veenendaal was 
verplaatst buiten de 50-jaarszone en daarom op korte termijn vergunbaar was. Op 23 april 
2013 is dan ook een vergunning verleend.  
 
Sita Recycling Services West B.V. 
In de vorige rapportage werd aangegeven dat er een gedoogbeschikking is verleend aan 
Sita Recycling Services West B.V.. Aangezien er op 19 februari 2013 een 
omgevingsvergunning is verleend, is het gedoogdbesluit komen te vervallen.  
 
 


